
Bij Maitta ben je spelenderwijs 
bezig met het ontwikkelen van 
fantasie, concentratie, samenspel, 
coördinatie en houding. Met elkaar 
gaan we bouwen en lekker spelen. 
Iedere dag is er aan de hand van een 
prentenboek of Oosters sprookje 
een spannend thema waar we 
verhalen omheen verzinnen en mee 
gaan spelen, bewegen en zingen.
Het belooft een feestelijk en vro-
lijke week te worden en we sluiten 
af met een voorstelling in Theater 
Achterom. 

Zaterdag t/m dinsdag van 9.30 - 12.00 uur
Woensdag voorstellingsdag 
van 12.00 - 15.00 uur
Prijs: 80,- euro

Kennen jullie ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ 
nog? Zuster Klivia zwaait de scepter 
over een bijzonder maar gezellig 
rusthuis. Wanneer Klivia wordt 
opgeroepen om hulp te verlenen 
in Cambodja, breekt er paniek uit 
in het rusthuis. De patiënten doen 
er alles aan om hun lieve zuster af 
te laten zien van dit rampzalige 
plan. Echter, de Boze Buurman ziet 
Klivia graag vertrekken en spant 
de Jongens van de Reisvereniging 
‘voor zijn duistere karretje’. Vind 
jij het leuk om in één week tijd een 
hilarische voorstelling te maken met 
een gezellige groep medespelers 
en doldwaze + super enthousiaste 
begeleiders? 

Zaterdag t/m dinsdag van 12.00 - 17.00 uur 
Woensdag voorstellingsdag 
van 10.00 tot 15.00 uur
Prijs: 170,- euro

Groep 1 t/m 4 basisschool Groep 5 t/m 8 basisschool

Klas 1 t/m 6 Middelbare school

T H E A T E R W O R K S H O P
I N  D E  K E R S T V A K A N T I E

Zaterdag, zondag en maandag 
van 12.00 - 18.00 uur 
Dinsdag van 12.00 - 20.00 uur 
Woensdag voorstellingsdag 
van 10.00 - 15.00 uur 
Prijs: 195,- euro

Wij, Sweder (16) en Bessie (15), gaan in februari 2015 op expeditie naar 
Cambodja met het A. Roland Holst College. Wij willen meer leren over 
andere culturen en ons steentje bijdragen aan de ontwikkelingsprojecten 
in Cambodja. Ook gaan we, omdat we zulke theaterfanaten zijn, daar ter 
plekke een theaterworkshop organiseren. 
JTS Maitta wil ons door middel van deze Kersttheaterweek 
sponsoren voor onze reis. 

Wat als Romeo en Julia veel meer 
is dan je ooit had gedacht? Wat als 
Romeo niet kon praten of wat als 
hij op de Bahama’s woonde? Wat 
heeft een boterham met pindakaas 
te maken met liefde, en Gooische 
Vrouwen met Julia? In deze week 
gaan we samen op zoek naar de 
grens tussen theater en jijzelf. Als jij 
Romeo dan wel Julia was geweest, 
wat vond jij dan het vechten waard? 
Durf je jezelf te zijn op een podium? 
Waag jij je aan het onderzoek naar 
je eigen waarheid in een oeroud 
stuk? We werken in deze week 
samen toe naar een voorstelling.

www.maitta.nl             info@maitta.nl
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